ADFORS Basket Litomyšl
Žákyně U14 vezou dvě velmi těsné porážky z Náchoda
Před týdnem jsem psal, že nevíme, jaký soupeř nás čeká. Hned při vstupu do haly jsme viděli 8 kluků, kteří byli plni
energie již při rozcvičení. Co jim chybělo v basketbalové technice, měli nahrazeno vzrůstem i nasazením. Utkání byla spíš
bojem než technickým basketbalem, což nám nevyhovovalo. Těžko jsme se prosazovali v útoku, soupeř potom většinou
úprkem mířil na náš koš a tam se mu dařilo i na několikrát dosáhnout koše díky doskoku. Bohužel nám nenastoupila
Amálka Pakostová, kterou přepadla nevolnost a slabost již při jízdě do Náchoda, Jolana Severová vlastně odehrála jen
čtvrtinu a odstoupila pro zranění kotníku. Děvčata sice bojovala, ale soupeř byl stále o několik bodů napřed a to vždy
právě útočným doskokem.

21.09.2019 TJ SPŠ stavební Náchod - ADFORS Basket Litomyšl 37:34 (9:6 21:16
31:24)
Denisa Hloušková - 10, Michaela Tomšů - 8, Berenika Gultová - 6, Bohdana Metyšová - 4, Nela Škeříková 4, Jolana Severová - 2, Jolana Jánová - 0, Leona Petrásová - 0, Kristýna Raliková - 0

Druhý zápas měl obdobný průběh, naše akce byly pohlednější, častěji se prosazovaly Nela a Bohdana, v závěru 3.
čtvrtiny odstoupila ze hry téměř nestřídající Míša Tomšů. Soupeř již vedl o 11 bodů, ale ve 4. čtvrtině jsme předvedli
nejlepší výkon, rozdíl se zmenšoval a 21 sekund před koncem jsme dokonce vedli o jediný bod. Soupeř však jak jinak
dorazil nezdařenou střelu a rozhodl o jednobodovém vítězství. V obou zápasech nás dnes trápila úspěšnost trestných
hodů, když děvčata proměnila dohromady jen 6 ze 44 pokusů!
Teď nás čekají 4 týdny bez zápasů, tak snad doléčíme zranění (Kolářová, Svobodová, Severová, Tomšů?) a basket si
užijeme proti příjemnějším soupeřům.

21.09.2019 TJ SPŠ stavební Náchod - ADFORS Basket Litomyšl 53:52 (15:16
23:24 47:36)
Berenika Gultová - 13, Denisa Hloušková - 12, Bohdana Metyšová - 11, Nela Škeříková - 10,
Michaela Tomšů - 6, Jolana Jánová - 0, Leona Petrásová - 0, Kristýna Raliková - 0

22.09.2019 Stanislav Cimburek
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